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Jaunartzerako abestiak… 
 
1.  Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 

   Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2.  Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
   Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3.  Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
   ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 

 
 
R/. Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik; 

hark emongo deust zer-jan onik. 
 

1 Neu naz zerurik lurrera jatsi dan ogia 
 Aitak danori eskeinia. 
 

2 Nire gorputza egiz dozue janaria 
 ta nire odola edaria. 
 

3 Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
 hilterik ez dau ikusiko. 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 

2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
 
Jaunartzerako abestia 
 
EMOIGUZU, JAUNA, ogia jateko 
bizitza-indarra zuri jarraitzeko. (bis) 
  

1 Jesus zeu zaitugu bideko janari 
gure bizitza osoan arnas eta argi. 
 

 2 Emoiguzu, Jauna, bizitza indarra 
lagunak maitatzeko bihotzeko garra. 
 

3 Zu jatean emon poztasun gogoa 
hobeak izateko gurari sendoa. 

 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 

 
OTOITZA 
 

Jainko Jauna: ebanjelioa entzunez 
    kezkatan jarten naz 
eta zuganako egarria sortzen jat, bildur-ikaraz, 
zure Seme Jesusek zelango zintzotasunaz 
iragarten zaiakuzan eta bizi zaituan ikusiz. 
 
Zenbat bider eskatzen deutsudan, Jauna, 
edo osasuna edo laguntza edo argitasuna… 
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Damu-otoitza 
Jesukristo gure Jaunaren erradikaltasunetik 
urrun gagozanok autortu daiguzan gure bildurrak 
eta ziurtasun bila ibiltea… 
 

—Jesus Jauna, Jainkoa pobreena eta bihotz gar-
biena dala dinoskuzuna, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, Jainkoa errukitsuena eta zuzen-
tasunaren gose-egarri diranena dala dinosku-
zuna, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, zure bizikereaz Jainkoa ikustea 
emoten deuskuzuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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egarritik aurkeztu deioguzan Jainkoari gure es-
kariak: 
 
Erantzuna: Jainko Jauna, zeugan dogu uste ona 

 
 
—Elizearen alde: ez daiten ahalegindu bere hu-

tsak estaltzen, hareik ezagutzen eta ebanje-
lioaren argitasunean zuzentzen baino, egin 
daigun otoitz. 

—Besteen lepotik etekin bila diharduenek 
mundu honek ezertarako ez dauzenei begie-
tara begitu deien eta eurekaz alkartasuna 
gauzatu daien, egin daigun otoitz. 

—Emakumeen alde, umeen alde, iheslari, erre-
fuxiatu eta edozelan sufritzen dabenen alde: 
gure bihotzean leku izan daien, eta euren al-
deko legeak eta laguntzak bultzatu daiguzan, 
egin daigun otoitz. 

—…/.. 
—Eukaristian alkartzeko aukerea dogunok bat 

egin daigun Jesusek iragarten deuskun Jain-
koagaz, bihotz garbiak eta bakezaleak izatea 
bilatuz, egin daigun otoitz. 

 

† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jainkoa bilatzera bultzatzen gaituan profeteak ha nortzuk 
aurkitzen daben ere gogoratzen deusku. Ea horrek mugitzen 
gaitun bizikeraz aldatzera eta zintzotasuna bilatzera. 
 
Sofonias Profetearen liburutik   (So 2, 3; 3, 12-13) 
 
Bilatu egizue Jauna, zuek, lurraldeko apalok, 
haren aginduak beteten dozuezanok; 
bilatu egizue zuzentasuna, bilatu apaltasuna. 
Eta beharbada aurkituko dozue babesa 
Jaunaren hasarre-egunean. 
Herri apal eta behartsua itziko dot Nik zurean; 
Jaunaren izena izango dabe babesa Israelen bizirik geldituek. 
Ez dabe bidebakokeriarik egingo, 
ezta guzurrik esango ere; 
hareen ahotan ez da mihin maltzurrik aurkituko; 
inork izutu barik larratuko dira eta etzungo». 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

San Paulok ez gaitu lotsatu gura; ez gaitu gitxiagotzat har-
tzen; gure izaerearen onartzera garoaz; gure ezkutuetatik 
urten daigula eskatzen deusku, Jainkoa mundu honek bazter-
tzen dauzanena dala-ta. 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunetik   (1 Ko 1, 26-31) 
 
Senideok: Begira zeintzuk zareen Jainkoak deituak: zuen ar-
tean ez dira asko munduak jakintsutzat hartzen ditueneta-
koak, ezta ahaltsu nahiz handikietakoak ere. Bestetara, mun-
duak zorotzat dauana aukeratu dau Jainkoak, jakintsuak lo-
tsatuazoteko, eta munduak argaltzat dauana, indartsuak lo-
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 
—Amen. 
 

† Senideok: bizikerea zeozertan aldatzen ez 
dauan Liturgia hutsa eta alperrekoa dala autor-
tuz, urtean zeharreko 4. (laugarren) domeka 
honetan adi egon gaitezan Jesusen hitzetara ba-
tez ere: hareetan bere burua konprometitzen 
dau herritarren aurrean, baina batez ere herri- 
eta eliz-agintarien aurrean.Geuretzat hartzen 
badoguz, geuri ere gogorregiak egingo jakuz 
berbok, daukagun Jainko irudia edo haregazko 
ulerkerea aldatu beharra izango dogulako. Jesu-
sen jarraitzaile izan gura badogu eta ez alpe-
rreko Liturgia baten partaide, gogotsu eta arre-
taz hartu daigun esku. Ondo etorri. 
 
 

Sarrera-abestia 
 
BIHOTZ BATEZ ALKARTURIK 
Zugana gatoz, Jauna; Zugana gatoz, Jauna. 
Emoiguzu zure argi grazi ta maitasuna: 
entzun, arren, Jauna. 
 
Altarean aurkitzen da kristau alaitasuna (2). 
Emoiguzu zure argi, grazi ta maitasuna: 
entzun, arren, Jauna. 
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neure arazoen gainetik egotearren 
edo apur bat hobea izatearren… 
 
Eta harek beste gauza bat irakasten deust, 
niri askoz ere gatxagoa egiten jatana 
eta ez hain onuragarria, antza: 
zu behartsuen ondoan zagozala, 
zintzoak diralako 
   aurrean erabiliak diranen ondoan 
eta halantxe nahi nozula neu ere. 
 
Emoidazu horretarako behar dodazan 
bihotz apala eta zuzentasun egarria. 
 
—AMEN. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
ERANTZUN-SALMOA 

Sal 145,7.8-9a.9bc.10 

 
 

R/. Zorionekoak gogoz behartsu diranak, 
eurena dabe-eta zeruetako erreinua. 
 
Leiala da betiren beti, 
emoten deutse eskubidea zapalduei, 
ogia gose diranei. R/. 
 
Atxilotuak Jaunak askatzen ditu, 
itsuen begiak Jaunak argitzen ditu. 
Konkor dagozanak Jaunak ditu zutituazoten, 
zintzoak Jaunak ditu maitatzen. R/. 
 
Arrotzak Jaunak ditu zaintzen, 
umezurtz eta alargunak laguntzen, 
eta gaiztoen asmoak eragozten. 
Errege izango da Jauna sekuletan, 
zure Jainkoa, Sion, gizaldien gizaldietan. R/. 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
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tsatuazoteko; munduak baliobakotzat eta mesprezagarritzat 
dauana aukeratu dau Jainkoak, munduaren begietan ezer ez 
dana, zeredozer dirala uste dabenak ezerezteko; holan, ez 
dau inork Jainkoaren aurrean harrotzerik. 
Berari zor deutsazue izatea Kristo Jesusegan, Berau egin dau-
eta Jainkoak guretzat jakituria, Berorren bidez askatu gaitu, 
salbatu eta santu egin. Holan beteten da Liburu Santuak di-
noana: «Harrotu nahi dauana, harrotu bedi Jaunagan». 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 

Ebanjelio honetako Jesusen berbok gatxegiak 
egin jakezan ordukoei, eta biraolari batenak. 
Haren jarraitzaile izan gura dogunok harrera on 
egin deiegun, Aleluia abestuz, zutunik. 

 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 5, 1-12a) 
 
Aldi haretan, jentetza ikusirik, Jesusek mendira 
igon eban. Jesarri eta ikasleak inguratu jakozan. 
Orduan, honan hasi jaken irakasten: 

«Zorionekoak gogoz behartsu diranak, 
eurena dabe-eta Jainkoaren erreinua. 
Zorionekoak atsekabetuak, 
Eurak kontsolatuko ditu-eta Jainkoak. 
Zorionekoak apalak, 
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eurek izango dabe-eta agindutako lurra ondare. 
Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri 
diranak, 
Eurak aseko ditu-eta Jainkoak. 
Zorionekoak errukitsuak, 
eurak izango ditu-eta erruki Jainkoak. 
Zorionekoak bihotzez garbi diranak, 
eurek ikusiko dabe-eta Jainkoa. 
Zorionekoak bakegileak, 
Jainkoaren seme-alaba izango dira-eta. 
Zorionekoak zuzentasunagaitik erasotuak, 
eurena dabe-eta Jainkoaren erreinua. 

Zorionekoak zuek, Nigaitik madarikatuko zaitu-
eenean, erasoka eta guzurrez txarto esaka era-
biliko zaitueenean. Poztu zaiteze eta alaitu, 
handia izango da-eta zuen saria zeruetan».  

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Apaltasunetik eta zuzentasunaren gose-


